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Z Á P I S N I C A 

 

z  15. plánovaného  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici, 

konaného dňa 24. augusta 2017 

 

Miesto konania: Rokovacia miestnosť obecného úradu 

 

   15. plánované  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici otvoril 

a viedol starosta obce,  Mgr. Michal Toman, ktorý zároveň privítal všetkých prítomných.  

 

starosta – v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písmena a) Zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, otváram 15. plánované zasadnutie 

Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici, na ktorom Vás všetkých srdečne vítam. 

Podľa prezenčnej listiny je na dnešnom zasadnutí prítomných 8 poslancov, to znamená, 

že Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici je uznášaniaschopné.  

 

Ospravedlnení poslanci: 1       

Neospravedlnení poslanci: 0 

 

Vážené zastupiteľstvo, teraz pristúpime k schváleniu programu dnešného plánovaného 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici. Predkladám návrh programu 

dnešného rokovania uvedeného v pozvánke, ktorú ste obdŕžali písomne spolu s materiálmi na 

dnešné rokovanie. 

 

PROGRAM:  
1. Otvorenie  

2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ 

3. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2017 

4. Rozbor hospodárenia obce za I. polrok 2017 

5. Návrh Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Nitrianska Blatnica 

6. Návrh VZN o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce   Nitrianska 

Blatnica     

7. Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie  za účelom realizácie projektu 

„Stavebné  úpravy Obecnej hasičskej zbrojnice v Nitrianskej Blatnici“   

8. Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov za účelom 

realizácie projektu „Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica“   

9. Rôzne, interpelácie poslancov  

10. Záver     

 

Má niekto z poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy k programu? 

Ak nie, dávam hlasovať za tento program zdvihnutím ruky. 

Kto je za? - 8 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že program zasadnutia bol schválený a budeme sa ním riadiť. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, predkladám vám návrh na vytvorenie návrhovej 

komisie, ktorá podľa potreby vypracuje a predloží na schválenie návrhy na uznesenie. 

Odporúčam ju zriadiť z poslancov Obecného zastupiteľstva obce Nitrianska Blatnica v tomto 

zložení: 
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predseda návrhovej komisie –  Mária Hlohovská 

2.  členovia návrhovej komisie – Michal Socha 

       Alena Stančeková      

starosta – má niekto z radov poslancov Obecného zastupiteľstva pripomienky alebo 

pozmeňujúce návrhy k zloženiu návrhovej komisie? Ak tomu tak nie je, budeme hlasovať 

o tomto návrhu. Prosím hlasujeme.  

Kto je za? - 8 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že návrhová komisia bola schválená a žiadam jej predsedu a členov, aby 

v prípade potreby začali svoju činnosť.   

 

Za overovateľov zápisnice z dnešného plánovaného zasadnutia určujem: 

      1.   Ing. Dagmar Pátrovičová 

2.  RNDr. Eduard Kollár 

 

Má niekto z poslancov pripomienky k navrhovaným? 

Kto je za? - 8 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? – 0 

Konštatujem, že p. poslankyňa Ing. Dagmar Pátrovičová a p. poslanec RNDr. Eduard Kollár   

boli zvolení za overovateľov zápisnice z   15. plánovaného zasadnutia OZ v Nitrianskej 

Blatnici. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 17/2017 v znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

 

  v o l í  
1. návrhovú komisiu OZ v zložení: 

    predseda návrhovej komisie –  Mária Hlohovská 

    členovia návrhovej komisie –  Michal Socha 

                Alena Stančeková  

2. za overovateľov zápisnice z  15. plánovaného zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v    

Nitrianskej Blatnici zo dňa 24. augusta 2017 poslancov:   

 Ing. Dagmar Pátrovičová  

- RNDr. Eduard Kollár 

Ďalej si dovolím požiadať   p. poslankyňu PaedDr. V. Michalovičovú a p. poslanca   P. 

Grznára, ako overovateľov zápisnice zo 14. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Nitrianskej Blatnici aby predložili svoje stanoviská k textu zápisnice.  

 

p. PaedDr. V. Michalovičová –  vážený p. starosta, vážené kolegyne, kolegovia zápisnicu som 

podpísala. Je napísaná v súlade s priebehom rokovania. Ďakujem. 

p. P. Grznár – vážený p. starosta, ja som zápisnice preštudoval  a na znak súhlasu som ju 

podpísal.  

  

starosta - Teraz pristúpime k 2. bodu programu – kontrola plnenia uznesení 

z predchádzajúceho zasadnutia OZ– prosím HK obce, p. Oľgu Tomanovú,   aby Vás 

v krátkosti poinformovala o stave ich plnenia. 
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p. O. Tomanová: Uznesenia č. 9 - 16/2017 zo   14. plánovaného zasadnutia OZ sú splnené, 

alebo sa plnia v súlade so stanoveným termínom.  

 starosta - Ďakujem. Budeme hlasovať o materiáli „Kontrola plnenia uznesení Obecného 

zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici ako celku. Pripravte sa, hlasujeme.  

 

Kto je za? – 8 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 18/2017 v znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

kontrolu  plnenia    uznesení   zo 14. PZ OZ v Nitrianskej Blatnici zo dňa 25. mája 2017   

 

3. bodom programu je Návrh na III. úpravu rozpočtu obce Nitrianska Blatnica na rok 

2017 (mat.č.59) 

 
Predkladám Vám návrh na úpravu rozpočtu na rok 2017 č. 3. V časti bežných príjmov 

dochádza k navýšeniu rozpočtu v celkovej výške o 9 317 €. Jedná sa o navýšenie- ostatné 

príjmy a poplatky obce – preplatok plynu Kolkáreň a KD, preplatok zdravotných poisťovní. 

Ďalšou zložkou navýšenia rozpočtu je zahrnutie vlastných príjmov ZŠ s MŠ do rozpočtu vo 

výške  10 711 €.  

Kapitálový rozpočet príjmov je navýšený o prostriedky dotácie na zateplenie budovy ZŠ s 

MŠ. Obec dostala dotáciu na tento účel vo výške 40.000 €. 

Vo finančných operáciách nedochádza k zmenám. 

Celkové príjmy sa po jednotlivých úpravách zvyšujú na 1 008 400 €. 

V časti bežných výdavkov k vyšším úpravám dochádza v kapitole vzdelávanie, kde sa 

rozpočet navyšuje o vlastné príjmy školy. 

V kapitole rozvoj bývania sú výdavky navýšené čerpaním fondu opráv. V bežných výdavkoch 

tak dochádza k navýšeniu rozpočtu o 7 649 €. 

Kapitálový rozpočet výdavkov je navýšený o prostriedky na zateplenie budovy ZŠ s MŠ 

a výmenu podlahy v školskej jedálni. 

V kapitálových finančných operáciách nedochádza k zmenám. 

Po vyššie uvedených zmenách sa celkový rozpočet upravuje na výšku 1 003 554 €. 

 

Úprava rozpočtu je spracovaná v zmysle " Smernice o pravidlách rozpočtového procesu obce 

Nitrianska Blatnica".   

  

Úprava rozpočtu sa skladá z predložených titulov a finančných čiastok: 

 

starosta – otváram rozpravu, prosím hláste sa, aby som mohol uzavrieť zoznam prihlásených. 

Najskôr prosím spravodajcu Obecnej rady, zástupcu starostu obce p. poslanca M. Sochu, aby 

predniesol stanovisko Obecnej rady k predloženému návrhu. 

M. Socha: Obecná rada prerokovala 3. úpravu rozpočtu na svojom rokovaní a odporúča ju 

obecnému zastupiteľstvu schváliť.  
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Ďalej prosím predsedníčku  Komisie pre ekonomiku, podnikanie a rozvoj cestovného ruchu p. 

poslankyňu A. Stančekovú, aby Vás zoznámila so stanoviskom komisie k predloženému 

návrhu: 

p. A. Stančeková  – Komisia v zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových  pravidlách 

územnej samosprávy navrhuje obecnému zastupiteľstvu schváliť 3. úpravu rozpočtu obce 

Nitrianska Blatnica na rok 2017 podľa predloženého návrhu.  

V rozprave     

starosta -    Do rozpravy sa už nehlási nikto, to znamená, že ju uzatváram. Keďže neodzneli 

žiadne pozmeňujúce a ani doplňujúce návrhy k navrhovaním odporúčaniam do uznesenia, 

budeme hlasovať o uznesení ako celku. Pripravte sa, hlasujeme. 

Kto je za? – 8  

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 19/2017 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

  

s c h v a ľ u j e   
3. úpravu rozpočtu obce Nitrianska Blatnica na rok 2017 (mat.č.59) 

 

4. bodom programu je   Rozbor hospodárenia obce za I. polrok 2017 (mat. č.60) 

 

Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia obce. Obec 

Nitrianska Blatnica zostavila rozpočet na rok 2017 podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2016 je zostavený 

a schválený ako prebytkový. 

 Obec pri vedení účtovníctva postupuje v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov,  v zmysle Opatrenia Ministerstva financií 

Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, 

príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení ďalších opatrení.  

Predkladaný materiál sprehľadňuje a dokumentuje stav hospodárenia obce Nitrianska 

Blatnica vyjadrených v tabuľkovej forme príjmov a výdavkov v znení funkčnej 

a ekonomickej klasifikácie príjmov a výdavkov v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2017 

a jeho jednotlivých úprav a súčasne podľa skutkového stavu k 30. júnu 2017. Textová časť 

obsahuje hlavné okruhy príjmov a výdajov, spôsob ich tvorby, ako aj účely použitia. 

Hodnotenie rozpočtu je v súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.  

Hlavný zdrojom príjmu obce je v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom 

určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov  výnos dane 

z príjmov fyzických osôb. Ďalším zdrojom je príjem z miestnych daní v zmysle zákona č. 

582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších predpisov, daň za jadrové zariadenie, príjmy z prenájmu 

nehnuteľného majetku a príjmy z prenájmu prostriedkov ako i iné poplatky v zmysle prijatých 

všeobecne-záväzných nariadení obce. 
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Výdavky schváleného rozpočtu obce zahŕňajú výdavky potrebné na zabezpečenie 

plynulého chodu obce, výdavky na krytie prenesených a originálnych kompetencií obcí 

v zmysle zákonov č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení 

neskorších predpisov, zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 

a školských zariadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších 

predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov, zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ako aj ďalších súvisiacich zákonov. 

Rozpočet obce bol schválený na 12. zasadaní OZ Nitrianska Blatnica dňa 08.12.2016 

uznesením č. 29/2016.  

 Schválený rozpočet bol upravovaný k 30.06.2017: 

- I. úprava – uznes. č. 3/2017 zo dňa 23.2.2017, schválená na 13. zasadaní OZ 

- II. úprava – uznes. č. 11/2017 zo dňa 25.5.2016, schválená na 14. zasadaní OZ 

 

Bežné výdavky sú k 30.06. plnené na 54 %, kapitálové výdavky po úpravách sa plnia na 

30 % a výdavkové finančné operácie sa plnia na 46 %. Čo sa týka celkových výdavkov, 

plnenie bolo k 30.6. 2017 na 54 %. 

   

starosta – otváram rozpravu, prosím hláste sa do rozpravy k tomuto bodu, aby som mohol 

uzavrieť zoznam prihlásených. Najskôr prosím spravodajcu Obecnej rady, zástupcu starostu 

obce p. poslanca M. Sochu, aby predniesol stanovisko Obecnej rady k hospodáreniu obce za I. 

polrok 2017. 

M. Socha: Obecná rada prerokovala Rozbor hospodárenia za I. polrok 2017   a odporúča ho 

obecnému zastupiteľstvu schváliť.  

 starosta: Prosím predsedníčku Komisie pre ekonomiku, podnikanie a rozvoj cestovného 

ruchu, p. Alenu Stančekovú, aby predniesla stanovisko komisie k predloženému materiálu. 

Pani A. Stančeková: Rozbor hospodárenia obce za I. polrok 2017 je spracovaný v súlade 

s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a obsahuje všetky predpísané náležitosti. Rozbor hospodárenia za I. polrok  bol vykonaný 

v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Zb. z. vyjadruje verne vo všetkých 

súvislostiach finančnú situáciu obce Nitrianska Blatnica k 30.06.2017. Komisia prerokovala 

rozbor  na svojom zasadnutí dňa 21.8.2017. 

Komisia v zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových  pravidlách územnej samosprávy 

navrhuje obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie hospodárenia za I. polrok 2017 

s výrokom: 

„hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“. 

  

Do rozpravy sa už nehlási nikto, to znamená, že ju uzatváram. Keďže neodzneli žiadne 

pozmeňujúce a ani doplňujúce návrhy, budeme hlasovať o materiáli ako celku. Pripravte sa, 

hlasujeme. 

Kto je za? - 8 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 20/2017 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 
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s c h v a ľ u j e   
hospodárenie obce za I. polrok 2017 bez výhrad 

 

5. bodom programu je Návrh Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Nitrianska 

Blatnica (mat. č. 61)   

 

Návrh zmien a doplnkov č. 1  Územného plánu obce Nitrianska Blatnica je obstarávaný, na 

základe rozhodnutia obce z dôvodov potreby jeho aktualizácie v zmysle § 30 zákona č. 

50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „stavebný zákon“) po preskúmaní jeho aktuálnosti a na základe rozvojových potrieb obce.  

 Proces obstarávania Návrhu zmien a doplnkov č. 1  Územného plánu obce Nitrianska 

Blatnica zabezpečuje obec prostredníctvom odborne spôsobilej osoby podľa § 2a stavebného 

zákona na základe zmluvného vzťahu. Odborne spôsobilou osobou je Ing. arch. Milan  

Chmura, registrovaný MDVRR SR pod č. 277. 

Pri obstarávaní Návrhu zmien a doplnkov č. 1  Územného plánu obce Nitrianska 

Blatnica sa postupovalo podľa ustanovení § 22 až § 28 stavebného zákona primerane. 

Zhotoviteľom je K2 ATELIÉR s. r. o., odborným garantom a riešiteľom je Ing. arch. 

Rastislav Kočajda, autorizovaný architekt, registrovaný Slovenskou komorou architektov pod 

číslom 1260AA na základe zmluvy o dielo.  

 

Východiskovým  podkladom pre spracovanie zmien a doplnkov č.1/2016 ÚPN - obce 

Nitrianska Blatnica je - ÚPN obce Nitrianska Blatnica z roku 2008 - Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 2/2008 obce Nitrianska Blatnica bolo schválené Obecným zastupiteľstvom 

v Nitrianskej Blatnici, dňa 12.12.2008 s účinnosťou od 01.01. 2009 .a jej nadradená 

dokumentácia 

 - Zmeny a doplnky č.1 k Územnému plánu regiónu Nitrianskeho kraja, ktoré boli 

schválené uznesením č. 206/2015 z 18.  riadneho zasadnutia zastupiteľstva Nitrianskeho 

samosprávneho kraja, konaného dňa  26.októbra 2015 a ktorého záväzná časť bola vyhlásená 

Všeobecne záväzným nariadením č.6/2015 s platnosťou od 25.novembra 2015 

 

Mapové podklady 

- Digitálna katastrálna mapa  

- Pôvodný územný plán obce Nitrianska Blatnica z roku 2008 

 

A.1.1. Dôvody pre obstaranie zmien a doplnkov k ÚP obce  

Dôvodom na obstaranie zmien a doplnkov č. 1/2016 k UPN obce Nitrianska Blatnica je 

predovšetkým návrh novej lokality pre budúcu čistiareň odpadových vôd a nové zrealizovane 

stavebné zámery. 

 

A.1.2.Predmet riešenia zmien a doplnkov 

Posledná spracovaná územnoplánovacia dokumentácia pre obec Nitrianska Blatnica je ÚPN-o 

Nitrianska Blatnica a vypracoval ju K2 ateliér s.r.o, v roku 2008. 

Predmetom riešenia zmien a doplnkov č.1/2016 je:  

-nová lokalita  areálu čistiarne odpadových vôd (ČOV),  

-prekládka vzdušného vedenia 22kVA 

-zrušenie rozvojovej lokality I na bývanie (na celej jej ploche zasahuje ochranné pásmo 

ČOV),   
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-zakreslenie nového schváleného ochranného pásma nehnuteľných kultúrnych pamiatok 

(rímskokatolícky Kostol sv. Juraja a cintorín príkostolný, Súsošie Golgoty),  

-zaznačenie už zrealizovaných stavebných zámerov v obci (prístupová cesta k nájomným 

bytovým domom, ich napojenie na inžinierske siete, nové pešie komunikácie, nové 

multifunkčné ihrisko),  

-zväčšenie kapacity trafostanice TS-N3 

-zrušenie navrhovanej VN prípojky k priemyselnému areálu 

-zmena hranice zastavaného územia 

-vybudovanie vodojemu a jeho napojenie na vodovodnú sieť obce (zdroj: Zmeny a doplnky 

č.1 k Územnému plánu regiónu Nitrianskeho kraja) 

- zapracovanie novej projektovej dokumentácie odkanalizovania obce z roku 2011 

-dopracovanie napojenia pôvodných rozvojových lokalít na nový projekt splaškovej 

kanalizácie 

-určenie koeficientu zelene, výšku podlažnosti 

-zakreslenie objektov telocvične a družiny podľa geodetického zamerania 

-aktualizácia plynovodu STL  

-aktualizácia zákonov o energetike, elektronických komunikáciách 

 

 

1.    etapa obstarávania 

Obec zverejnila zámer obstarania územného plánu zverejnením uznesenia č. 127/2014 dňa 

17.04. 2014. Následne obstarala spracovanie " Návrhu zmien a doplnkov č. 1  Územného 

plánu obce Nitrianska Blatnica v súlade s platným zadaním, preskúmaním aktuálnosti, a 

požiadaviek obce. Návrh bol spracovaný, t. j. zhotovený  v januári 2017. 

 

2.    etapa obstarávania 

Verejné prerokovanie "Návrhu ÚPN obce", v súlade s § 22 stavebného zákona č. 50/1976 

Zb. bolo oznámené verejnou vyhláškou č.46/2017 zo dňa 20.02.2017. Vyhláška bola   

zverejnená po dobu 30 dní vyvesením na úradnej tabuli a zverejnením na internetovej stránke 

www.nitrianskablatnica.sk , v obecnom rozhlase a na nahliadnutie na Obecnom úrade 

Nitrianska Blatnica. Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli obce dňa 20.02.2017 a 

zvesená dňa 22.03.2017.   Oznámenie o prerokovaní Návrhu ZaD č.1 ÚPN obce bolo zaslané 

dotknutým obciam, dotknutému samosprávnemu kraju, dotknutým orgánom a nadriadenému 

orgánu územného plánovania jednotlivo. Návrh ZaD č. 1 ÚPN obce bol dohodnutý s 

dotknutými orgánmi, pripomienky s návrhom na rozhodnutie o námietkach a pripomienkach 

boli spracované vo „Vyhodnotení pripomienok a stanovísk dotknutých účastníkov, orgánov a 

organizácií uplatnených počas prerokovania Návrhu ZaD č. 1 ÚPN Obce Nitrianska Blatnica“ 

obstarávateľom.   

Okresný úrad Nitra, odbor opravných prostriedkov ako vecne a miestne príslušný orgán 

štátnej správy v zmysle zákona č. 180/2013 Z.z. v spojení s ustanovením § 20 písm. b) zákona 

NR SR č. 220/2004 Z.z. v platnom znení o ochrane a využívaní  poľnohospodárskej pôdy 

udelil súhlas v zmysle § 13 zákona na použitie poľnohospodárskej pôdy na 

nepoľnohospodárske využitie pre  Zmeny a doplnky č. 1  Územného plánu obce Nitrianska 

Blatnica, vo výmere 0,11 ha v katastrálnom území Nitrianska Blatnica podľa jednotlivých 

lokalít, výmer a funkčného využitia uvedených v tabuľkovom prehľade pod číslom OU-NR-

OOP4-2017/015367 zo dňa 13.05.2017. 

http://www.nitrianskablatnica.sk/
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V zmysle § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. v platnom znení bolo obcou dňa 16.03.2017 

doručené oznámenie o  strategickom dokumente – Zmeny a doplnky č. 1, Územného plánu 

obce Nitrianska Blatnica Okresnému úradu Topoľčany, Odboru starostlivosti o ŽP vrátane 

prílohy č. 5 zákona a strategického dokumentu. Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti 

o ŽP po vykonaní zisťovacieho konania rozhodol, že strategický dokument ÚPN obce 

Nitrianska Blatnica, ZaD č. 1 sa nebude posudzovať podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. v 

platnom znení a vydal rozhodnutie pod číslom č. OU-TO-OSZP-2017/003880 zo dňa 

27.04.2017 navrhovaný strategický dokument sa nebude posudzovať podľa zákona 24/2006 

Z. z. . 

 

3.   etapa obstarávania 

Dopracovanie "Návrhu" územného plánu obce na základe výsledkov prerokovania "Návrhu 

ZaD č. 1 ÚPN O", vyhodnotenia pripomienok a stanovísk, uplatnenia rozhodnutia OU-NR-

OOP4-2017/015367 zo dňa 13.05.2017 udelenia súhlasu OÚ v Nitre s perspektívnym 

použitím poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske využitie a pokynu obstarávateľa, 

spracovateľ  K2 ATELIÉR s.r.o.. dopracoval „Návrh ZaD č.2 k § 25 stavebného zákona“ pre 

predloženie na preskúmanie podľa § 25 stavebného zákona nadriadenému orgánu územného 

plánovania. 

4. etapa obstarávania 

Príprava podkladov na schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie, obstarávateľskú 

činnosť prostredníctvom OSO Ing. arch. Chmurom, r.č. 277 MDVaRR SR v súlade s § 24 

stavebného zákona vykonal obstarávateľ a následne predložil dopracovaný Návrh ZaD č. 1 

ÚPN obce na preskúmanie podľa § 25 stavebného zákona Okresnému úradu Nitra, Odboru 

výstavby a bytovej politiky, ktorý po preskúmaní súladu návrhu ZaD č. 1 ÚPN obce podľa § 

25 stavebného zákona a vydal súhlas pod č. OU-NR-OVBP1-2017/030085 zo dňa 10.08.2017 

a odporúčanie na jeho schválenie.  

Obec zverejnila návrh všeobecného záväzného nariadenia obce o záväzných častiach 

územného plánu, zmien a doplnkov č. 1 po dobu 15. dní v zmysle zákona o obecnom zriadení 

a pripravila  materiál na  rokovanie obecného zastupiteľstva. 

 

5. etapa obstarávania 

Schválenie územnoplánovacej dokumentácie, obstarávateľská činnosť – obecné 

zastupiteľstvo na dnešnom zasadnutí schváli Územný plán obce, zmeny a doplnky č. 1 

uznesením číslo 21/2017 dňa 24.08.2017. Záväznú časť vyhlási všeobecne záväzným 

nariadením obce (VZN) č. 1/2017.  

 

6. etapa obstarávania 

Spracovanie (zhotovenie) a dodanie čistopisu ZaD č.1 ÚPN obce, po schválení a vydaní 

pokynu obstarávateľa na vyhotovenie čistopisu ÚPN Obce spracovateľ vypracuje čistopis, 

ktorý protokolárne pripravil k odovzdaniu obstarávateľovi  

 

7. etapa obstarávania 

Obstarávateľská činnosť - uloženie ÚPD, obstarávateľ v zmysle § 28 zák. č. 50/1976 Zb. v 

platnom znení do troch mesiacov od schválenia zverejní záväzné časti územného plánu obce 

vyhlásené všeobecným záväzným nariadením obce (VZN) a zabezpečí uloženie v súlade s § 

28 stavebného zákona. 
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starosta – otváram rozpravu, prosím hláste sa, opäť najskôr prosím spravodajcu Obecnej rady, 

zástupcu starostu p.   M. Sochu, aby predniesol stanovisko Obecnej rady k predloženému 

návrhu. 

M. Socha: Obecná rada prerokovala Návrh zmien a doplnkov č. 1  Územného plánu obce 

Nitrianska Blatnica  a navrhuje ho obecnému zastupiteľstvu schváliť.  

Ďalej prosím predsedu Komisie RR, výstavby a ŽP, p. Petra Grznára, aby predniesol 

stanovisko komisie k predloženému materiálu. 

 p. Peter Grznár – Komisia RR, V a ŽP prerokovala návrh  Zmien a doplnkov č.1 Územného 

plánu obce Nitrianska Blatnica a odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť návrh Zmien 

a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Nitrianska Blatnica a jeho záväznú časť vyhlásiť 

všeobecne záväzným nariadením.  

starosta - Do rozpravy sa už nehlási nikto, to znamená, že ju uzatváram. Keďže neodzneli 

žiadne pozmeňujúce a ani doplňujúce návrhy do návrhu uznesenia, budeme hlasovať 

o materiáli ako celku. Pripravte sa, hlasujeme.  

Kto je za? - 8 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 21/2017 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici  
 

a. berie na vedomie: 

- správu o spracovaní a prerokovaní  návrhu Zmien a doplnkov č. 1  Územného plánu 

obce Nitrianskej Blatnici 

- posúdenie návrhu Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Nitrianskej Blatnici 

podľa §-u 25  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov Okresným  úradom  Nitra, odborom 

výstavby a územného plánovania, vydané dňa 10.08.2017 pod č.OU-NR-OVBP1-

2017/030085/ 

 

b. súhlasí 

- s postupom prerokovania návrhu Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce 
Nitrianskej Blatnici 

- so spôsobom vyhodnotenia a zapracovania pripomienok vznesených v rámci prerokovania 

návrhu Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Nitrianskej Blatnici 

 

c. schvaľuje 

- spôsob vyhodnotenia a zapracovania pripomienok vznesených v rámci prerokovania 

Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Nitrianskej Blatnici, ktoré je prílohou č. 

1 tohto uznesenia 

- podľa § 4 ods. 3 písm. j) a § 11 ods. 4 písm. c) a písm. g)  zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom zriadení) a podľa § 26 

ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce 
Nitrianskej Blatnici vrátane jeho záväznej časti 

- podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona o obecnom zriadení a podľa § 27 ods. 3 zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov  Všeobecne záväzné nariadenie obce Nitrianskej Blatnici č. 1/2017 

o záväznej časti  Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Nitrianskej Blatnici, 
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ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2008 o záväzných častiach Územného plánu 

obce Nitrianskej Blatnici 

 

6. bodom nášho rokovania  je  Návrh VZN o   záväznej časti Zmien a doplnkov č. 1  

Územného plánu obce Nitrianska Blatnica (mat. č.62) 

ktorý Vám v súlade so  Zák. č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších zmien a 

doplnkov s použitím   § 11 ods. 4, písm. c), g) § 12 ods. 7 citovaného zákona a podľa § 27 

ods. 2 zákona č. 50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ 

v znení neskorších predpisov predkladám na prerokovanie a schválenie.   

Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné 

využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností 

ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, 

územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja a vytvárajú 

sa predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom                   

na starostlivosť o životné prostredie a šetrné využívanie prírodných zdrojov a na zachovanie 

prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt. 

Obsah návrhu Zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce prerokovala obec v súlade s § 22 

stavebného zákona s dotknutými obcami, samosprávnym krajom, dotknutými právnickými 

osobami a s dotknutými orgánmi štátnej správy. Návrh Zmien a doplnkov č. 1 Územného 

plánu obce Nitrianska Blatnica bol vystavený na verejné nahliadnutie v dobe od 20.02.2017 

do 05.03.2017.  

Návrh VZN bol v súlade so Zákonom č. 369/1990 zverejnený vyvesením na úradnej tabuli 

a webovom sídle  obce od 08.08.2017 do 24.08.2017. Do zápisnice na Obecnom úrade neboli 

uplatnené žiadne pripomienky zo strany fyzických ani právnických osôb obce. 

 

starosta – otváram rozpravu, prosím hláste sa, aby som mohol uzavrieť zoznam prihlásených. 

Najskôr prosím spravodajcu Obecnej rady, zástupcu starostu obce p. poslanca Michala Sochu, 

aby predniesol stanovisko Obecnej rady k predloženému návrhu. 

p. M. Socha: Obecná rada odporúča obecnému zastupiteľstvu návrh schváliť v predloženom 

znení. 

Ďalej prosím predsedu Komisie RR, výstavby a ŽP, p. Petra Grznára, aby predniesol 

stanovisko komisie k predloženému materiálu. 

 p. Peter Grznár – Komisia RR, V a ŽP prerokovala záväznú časť návrhu Zmien a doplnkov 

č.1 Územného plánu obce Nitrianska Blatnica a skonštatovala, že návrh je po obsahovej 

stránke spracovaný v súlade s ustanovením § 11 Zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 12 Vyhlášky 

Ministerstva životného prostredia SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch 

a územnoplánovacej dokumentácii. Komisia odporúča návrh schváliť. 

starosta - Do rozpravy sa už nehlási nikto, to znamená, že ju uzatváram. Keďže neodzneli 

žiadne pozmeňujúce a ani doplňujúce návrhy, budeme hlasovať o materiáli ako celku. 

Pripravte sa, hlasujeme. 

Kto je za? - 8 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 22/2017 v znení:  

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obecného zastupiteľstva  

v Nitrianskej Blatnici č. 1/2017 



 11 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

 

s a   u z n i e s l o    n a   v y d a n í 

 

VZN č. 1/2017 -   o   záväznej časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Nitrianska 

Blatnica (mat. č.62) 

 

7. bodom programu je Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie  za účelom 

 realizácie projektu „Stavebné  úpravy Obecnej hasičskej zbrojnice v Nitrianskej  

Blatnici“ (mat. č. 63) 
 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   vyhlásilo dňa 17.07.2017 výzvu na 

predkladanie žiadostí o Dotácie na podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi 

prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, 

nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc 

Kód výzvy: Výzva číslo VII. Prezídium Hasičského a záchranného zboru 2017 

Cieľ: Podpora ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie 

a modernizácie stavieb hasičských staníc a hasičských zbrojníc 

Poskytovateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

Dátum vyhlásenia: 17.07.2017 

Alokácia: 10 000 000 € 

Výška príspevku: Minimálna výška príspevku na projekt je 5 000 €, maximálna výška 

celkových oprávnených výdavkov nesmie prekročiť sumu 30 000 € 

Uzávierka: 31.08.2017 

Oprávnené územie: 

Celé územie Slovenskej republiky. 

Oprávnení žiadatelia: 

Obec – zaradená do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov na území SR 

Občianske združenie – zaradené do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov na území 

SR. 

Oprávnené aktivity: 

Dotáciu možno poskytnúť oprávneným žiadateľom na projekty zamerané na: 

Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu dokončenej stavby, t. j. technické zhodnotenie 

budovy hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice, 

Stavbu, nadstavbu, prístavbu, stavebné úpravy, drobné stavby a udržiavacie práce (v 

zmysle stavebného zákona) pre dosiahnutie alebo zvýšenie štandardov vybavenosti 

hasičských zbrojníc, 

Nadobudnutie budovy na účel zriadenia hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice, 

Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov, realizácia opatrení na zlepšenie 

tepelnoizolačných vlastností konštrukcií, najmä obnova obvodového plášťa, oprava a výmena 

výplňových otvorových konštrukcií, opravy technického, energetického alebo 

technologického vybavenia a zariadení objektu ako aj výmena jeho súčastí (najmä výmena 

vykurovacích kotlov a telies a vnútorných inštalačných rozvodov, klimatizačného zariadenia), 

Projektové a inžinierske práce pre projekt. 

Ďalšie podmienky: 

Intervencie do stavebných objektov, ktoré sú nehnuteľnými kultúrnymi pamiatkami, sú 

realizované so súhlasom príslušného krajského pamiatkového úradu. 
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K predloženému projektu žiadateľovi nebude zasielaná výzva na doplnenie/opravu 

podkladov, ale žiadateľ v prípade záujmu o doplnenie/opravu podkladov má možnosť z 

vlastnej iniciatívy predložiť podklady do 10 dní od termínu uzatvorenia výzvy. 

Oprávnené výdavky: 

realizácia nových stavieb, 

rekonštrukcia a modernizácia, 

nadobudnutie budovy, 

prístavby, nadstavby, stavebné úpravy, 

prípravná a projektová dokumentácia, 

materiál, 

rutinná a štandardná údržba. 

 

starosta – otváram rozpravu, prosím hláste sa, aby som mohol uzavrieť zoznam prihlásených. 

Najskôr prosím spravodajcu Obecnej rady, zástupcu starostu obce p. poslanca Michala Sochu, 

aby predniesol stanovisko Obecnej rady k predloženému návrhu. 

p. M. Socha: Obecná rada odporúča obecnému zastupiteľstvu návrh schváliť v predloženom 

znení. 

Ďalej prosím predsedu Komisie RR, výstavby a ŽP, p. Petra Grznára, aby predniesol 

stanovisko komisie k predloženému materiálu. 

 p. Peter Grznár – Komisia RR, V a ŽP prerokovala  návrh na predloženie žiadosti  a odporúča 

ho schváliť. 

starosta - Do rozpravy sa už nehlási nikto, to znamená, že ju uzatváram. Keďže neodzneli 

žiadne pozmeňujúce a ani doplňujúce návrhy, budeme hlasovať o materiáli ako celku. 

Pripravte sa, hlasujeme. 

Kto je za? - 8 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

  

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 23/2017 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici  

  

s c h v a ľ u j e  

a)     predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie vo výške 29 197,- €  za účelom realizácie 

projektu  „Stavebné úpravy Obecnej hasičskej zbrojnice v Nitrianskej Blatnici“, 

realizovaného v rámci výzvy číslo VII. Prezídium Hasičského a záchranného zboru 2017 na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie  zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 

rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky“, ktorého ciele sú v súlade s 

platným územným plánom obce  a platným programom rozvoja obce;  

b)    zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;   

c)    zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 1537,- €;   

d)    zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce 

 

 

8. bodom programu je Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie finančných 

prostriedkov za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ 

Nitrianska Blatnica (mat. č. 64)  
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Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len 

„ministerstvo“) oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2017 vyčlenilo finančné 

prostriedky na rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti 

telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične 

na rok 2017. 

 

  K 3. augustu 2017 sa spresnil proces administrácie žiadostí a došlo k zníženiu povinnej 

spoluúčasti žiadateľa z 25 % na 10 % požadovanej sumy na rozvojový projekt.  Cieľom 

výzvy je zlepšiť vybavenosť telocviční a zvýšiť počet učebných priestorov – telocviční 

určených na výchovno-vzdelávací proces v oblasti telesnej a športovej výchovy formou: 

  ·  dostavby telocvične, 

  ·  rekonštrukcie telocvične alebo 

  ·  výstavby novej telocvične. 

Pod rekonštrukciou telocvične sa rozumejú podľa tejto výzvy len náklady na: 

  ·  rekonštrukciu cvičebného priestoru vrátane náraďovne, 

  ·  rekonštrukciu elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru (hracej plochy), 

  ·  rekonštrukciu strechy (zmena vzhľadu strechy, zmena tepelnoizolačných vlastností), 

  ·  rekonštrukciu ústredného kúrenia a vykurovacích telies s cieľom zvýšiť teplotu v   

      miestnosti, 

  ·  rekonštrukciu sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí. 

  

Dotáciu je možné poskytnúť len obciam, vyšším územným celkom, štátom uznaným cirkvám 

a náboženským spoločnostiam na Slovensku, ktoré sú zriaďovateľom základnej školy so 

všetkými ročníkmi alebo strednej školy s počtom žiakov nad 150 a ktoré pred vyhlásením 

výzvy nečerpali na objekt, ktorý je predmetom žiadosti, finančné prostriedky z prostriedkov 

Európskej únie a neboli prijímateľmi finančných prostriedkov v rámci rozvojového projektu 

zameraného na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy 

formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične za 

rok 2016. 

Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ v štruktúre podľa vzoru zverejnenom na webovom 

sídle ministerstva prostredníctvom príslušného okresného úradu v sídle kraja.  

Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) podľa 

zverejnených požiadaviek je 29. september 2017 do 14.00 h. 

 

starosta – otváram rozpravu, prosím hláste sa, aby som mohol uzavrieť zoznam prihlásených. 

Najskôr prosím spravodajcu Obecnej rady, zástupcu starostu obce p. poslanca Michala Sochu, 

aby predniesol stanovisko Obecnej rady k predloženému návrhu. 

p. M. Socha: Obecná rada odporúča obecnému zastupiteľstvu návrh schváliť v predloženom 

znení. 

Ďalej prosím predsedu Komisie RR, výstavby a ŽP, p. Petra Grznára, aby predniesol 

stanovisko komisie k predloženému materiálu. 

 p. Peter Grznár – Komisia RR, V a ŽP prerokovala  návrh na predloženie žiadosti  a odporúča 

ho schváliť. 

starosta - Do rozpravy sa už nehlási nikto, to znamená, že ju uzatváram. Keďže neodzneli 

žiadne pozmeňujúce a ani doplňujúce návrhy, budeme hlasovať o materiáli ako celku. 

Pripravte sa, hlasujeme. 

Kto je za? - 8 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 
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Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 24/2017 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici  

 s c h v a ľ u j e  

a) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie vo výške  142 560-, €  za účelom realizácie 

projektu  „Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica“, realizovaného v rámci 

výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na predloženie 

žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v 

oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej 

telocvične na rok 2017;  

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;   

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške   15 840,- € (t.j. 10% spoluúčasť); 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce 

 

 

9. bodom   je bod rôzne a interpelácie poslancov. V tomto bode Vás najskôr zoznámim 

s rozpočtovými opatreniami obce od posledného zasadnutia OZ a potom Vám predložím na 

vedomie a prerokovanie aktuálne zmluvy, žiadosti, informácie, návrhy a opatrenia obecného 

úradu.   

1.  Rozpočtové opatrenia č. 24 – 32/2017 

2.  Návrh na udelenie ceny obce Nitrianska Blatnica 

3.  Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Nitrianska Blatnica na 2. polrok 2017  

    (mat. č.65) 

4.   Memorandum o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých   

      zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (mat. č.66) 

5.  Návrh žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2017 v zmysle zákona č.   

     587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde 

6.   Návrh žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu kultúry - NSK 

7.   Návrh žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu športu – NSK 

8.   Návrh žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu cestovného ruchu – NSK 

9.   Návrh žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu NSK na obnovu NKP na území   

      nitrianskeho kraja                                                                                                                                             

10. Žiadosť o predĺženie limitu a obdobia kontokorentného úveru 

11. Žiadosť o poskytnutie dotácie – Rímskokatolícka Cirkev – Farnosť Nitrianska Blatnica 

12. Návrh na prevod vlastníctva pozemkov KNC parc.č. 165/8 záhrady o výmere 62 m2,   

      169/3 záhrady o výmere 61 m2, 170/2 záhrady o výmere 62 m2, 173/4 záhrady o výmere  

      40 m2, 174/3 záhrady o výmere 26 m2, 177/2 záhrady o výmere 40 m2 a 178/2 záhrady o  

      výmere 48 m2 , parcely registra „C“, k.ú. Nitrianska Blatnica,   do vlastníctva obce   

      Nitrianska Blatnica 

  

starosta – otváram diskusiu, má niekto doplňujúce alebo pozmeňovacie návrhy, prosím hláste 

sa do diskusie, aby som mohol uzavrieť zoznam prihlásených.  

V diskusii vystúpili poslanci a občania obce k aktuálnym problémom života obce a poukázali 

na potrebu ich okamžitého riešenia: 

- p. poslanec P. Grznár sa informoval o financovaní novej možnej miestnej komunikácie; 

- p. poslankyňa M. Hlohovská informovala OZ o podnete predsedníčky OZ Rotunda Jurko p.  
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  Mgr. D. Ševčíkovej k ďalšiemu zabezpečeniu správy a prevádzkovania múzea a NKP   

  Rotundy sv. Juraja; 

- p. poslanec J. Hudeček poďakoval za opravu MK, informoval sa o stave realizácie 

kamerového systému, zákaze vstupu motorových vozidiel do parku, prechode pre chodcov pri 

parku a MŠ, poukázal na poškodenú závoru na MK pri vstupe  do bane, zarastené pozemky 

burinou, informoval sa o priebehu stavebných prác na budove ZŠ a ŠKD. Navrhol oceniť p. 

D. Klasa za darcovstvo krvi; 

- p. poslankyňa Ing. D. Pátrovičová navrhla z dôvodu zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky 

ostrihať kríky na námestí obce a poukázala na nerovnosti na chodníkoch pre peších; 

- p. E. Bielená poďakovala p. D. Klasovi za bezplatné darcovstvo krvi, obecnému úradu za 

spoluprácu pri organizovaní odberu krvi a potravinovej pomoci a dala podnet na riešenie 

sociálnej situácie p. M. Matušíka.       

- starosta obce reagoval na vznesené podnety a odpovedal na položené otázky.  

starosta : Do diskusie sa už nehlási nikto, to znamená, že ju uzatváram. Prosím predsedníčku 

návrhovej komisie p. poslankyňu Máriu Hlohovskú, aby predniesla návrh uznesenia z bodu 

rôzne. Budeme hlasovať o návrhu ako celku. Pripravte sa, hlasujeme. 

 

Kto je za? - 8 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že uznesenie bolo schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č.  25/2017 v znení:  

  

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

 

a) b e r i e  n a  v e d o m i e    

1. Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Nitrianska Blatnica na 2. polrok 2017  

    (mat. č.65) 

2. Memorandum o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých   

    zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (mat. č.66) 

3. Podnet predsedníčky OZ Rotunda Jurko p. Mgr. D. Ševčíkovej k ďalšiemu zabezpečeniu   

    správy a prevádzkovania múzea a NKP Rotunda Jurko  

 

b) s c h v a ľ u j e  

1.  Rozpočtové opatrenia č. 24 - 32/2017 

3.  Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2017 v zmysle zákona č. 587/2004  

     Z. z. o Environmentálnom fonde 

4.  Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu kultúry - NSK 

5.  Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu športu – NSK 

6.  Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu cestovného ruchu – NSK 

7.  Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu NSK na obnovu NKP na území nitrianskeho  

     kraja  

8.  Dotáciu Rímskokatolíckej Cirkvi, Farnosť Nitrianska Blatnica vo výške  3000,-€ na   

     rekonštrukciu presbytéria vo farskom kostole Povýšenia sv. Kríža  v Nitrianskej Blatnici,   

     s termínom výplaty v roku 2017 – 1.000,-€ a v roku 2018 – 2.000,-€   

9. Prevod vlastníctva pozemkov KNC parc.č. 165/8 záhrady o výmere 62 m2, 169/3 záhrady o  

    výmere 61 m2, 170/2 záhrady o výmere 62 m2, 173/4 záhrady o výmere 40 m2, 174/3  

    záhrady o výmere 26 m2, 177/2 záhrady o výmere 40 m2 a 178/2 záhrady o výmere 48 m2,   

    parcely registra „C“, k.ú. Nitrianska Blatnica,   do vlastníctva obce Nitrianska Blatnica za   
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    kúpnu cenu á 1,- EUR/parcela, v zmysle zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení  

    neskorších predpisov § 9a ods. 8 písm.b) a Zásad hospodárenia s majetkom obce Nitrianska   

    Blatnica 

 

c) s ú h l a s í  

1.   s predĺžením splatnosti poskytnutého kontokorentného úveru vo VÚB, a.s. vo výške   

      60 000,- € do 31.10.2018 a zabezpečenie úveru blankozmenkou obce spolu s dohodou  

      o vyplňovacom práve k blankozmenke. 

 

d) u d e ľ u j e  

CENU OBCE NITRIANSKA BLATNICA 

V súlade so VZN č. 2/2007, článok 7, ods. 1, 2 pri príležitosti 90. výročia založenia DHZ v 

Nitrianskej Blatnici  Dobrovoľnému hasičskému zboru v Nitrianskej Blatnici za dlhoročný 

významný prínos v oblasti ochrany pred požiarmi a pomoc pri organizovaní a zabezpečovaní   

kultúrnospoločenských a športových podujatí v obci 

10. bod  

Záver      

 

starosta – keďže sme vyčerpali vstupy v rámci bodu Rôzne, uzatváram tento bod. Viac bodov 

programu schválených nebolo to znamená, že môžem skonštatovať, že sme ukončili 15. 

plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici. Ďakujem Vám za účasť 

a prajem vám príjemný zbytok večera.     

 

 

 

 

 

 

V Nitrianskej Blatnici,  25.08.2017 

Zapísala : Helena Horváthová 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Michal Toman 

                       starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Michal Socha                                                            ....................................... 

     

 

RNDr. Eduard Kollár                                                 ..................................... 


